ﭼﺮا ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد

ﮐﻮﺗﻠﯿـﻦ ﭘﺮ ﭘﺮواز اﻧﺪروﯾﺪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺳﺎده ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﺤﺒﻮب و ﭼﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوزه ،ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد؛ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺪی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮ از زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ آﯾﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ را
در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮏ زﺑﺎن روﺑﻪرﺷﺪ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .زﺑﺎﻧﯽﮐﻪ
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو اﺳﺖ .زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪروﯾﺪی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﻣﺮوز ﯾﮏزﻣﺎن روﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻧﺪروﯾﺪی اﺳﺖ ،اﻏﺮاق ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
رﺳﻤﯽ ﮔﻮﮔﻞ از ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آنﻫﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﯾﮏزﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ  Statically-Typedﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺟﺎوا
اﺟﺮا ﺷﻮد .زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻦﺑﺎز ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از دو ﭘﺎرادﯾﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﯽءﮔﺮا و ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ زﺑﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  2011ﻣﯿﻼدی از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ روﺳﯽ  JetBrainsﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ دﯾﮕﺮ ﺟﺎوا را دوﺳﺖ ﻧﺪارد
اﻣﺮوزه ،ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ :اول آنﮐﻪ راهﺣﻞﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ زﺑﺎن ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻧﺪروﯾﺪی؛ دوم آنﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری از
آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻤﻨﯽ ،ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ،اراﺋﻪ راهﺣﻞﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ ﺟﺎوا و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ
زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهای را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮود .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن  I/Oﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را از اﯾﻦ زﺑﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺪروﯾﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺳﻮق دﻫﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ،ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﺎوا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻃﯿﻒ
ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺎل ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎوا ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ
در درازﻣﺪت ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ را ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی را ﭘﯿﺶﺗﺮ
از ﺳﻮی اﭘﻞ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ و زﺑﺎن آﺑﺠﮑﺘﯿﻮﺳﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺆﺛﺮ از ﯾﮏﺳﻮ و
ﮐﺎرآﻣﺪی ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ،در ﺣﺎل ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪن ﺟﺎوا در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی اﺳﺖ .ﻣﻮﺟﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه اﮐﻨﻮن ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ را ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ دﻧﯿﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﺪ .درﺳﺖ از ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و

ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﯾﻦ زﺑﺎن را در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داد .دﻟﯿﻞ
اﺻﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻗﺪام ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺪرن ﺑﻮدن ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ اﺳﺖ .ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ در ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺷﻔﺎف ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی،
اراﺋﻪ ﮔﻠﭽﯿﻨﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﺎوا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه در ﻣﺪتزﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ
ﺗﻮﺟﻪ آنﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﻧﺮماﻓﺰار اﻋﻼم داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ اوراﮐﻞ از ﺟﺎوا و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﺑﺎن ﺟﺎوا ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ
روی ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎوا داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ و
راهﺣﻞ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ در ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن در زﺑﺎن ﺟﺎوا ﺑﺎ آن دﺳﺖﺑﻪﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﺑﻮدﻧﺪ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻬﯽ ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از اراﺋﻪ راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
در زﺑﺎن ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺷﻤﺎ دو ﻧﻮع ﺗﻬﯽﭘﺬﯾﺮ ) (nullableو ﻏﯿﺮ ﺗﻬﯽ ) (Non-Nullدر اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮی ،ﻏﯿﺮﺗﻬﯽﭘﺬﯾﺮ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ،در ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪار ﺗﻬﯽ ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎی زﻣﺎن اﺟﺮا ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻘﺪار ﺗﻬﯽﭘﺬﯾﺮ در ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻤﺒﻞ
)?( در زﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
راﻫﻨﻤﺎی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ Kotlin

ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎوا در ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در زﺑﺎن ﺟﺎوا را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ارﺟﺎع ﺗﻬﯽ در ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮعﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ از راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺗﻮاﺑﻊ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .آراﯾﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ
در ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎءﻫﺎ در ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﺎوا اﺳﺖ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ از ﺟﺎوا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﻨﻨﺪهای ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﺎوا ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ

ﺟﺎوا ﮐﻨﯿﺪ.

 .1ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮﻧﻮﯾﺴﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﺨﺘﺼﺮﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ .ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻮدن ﮐﺪﻫﺎی ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎوا را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎوا در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ روﯾﮑﺮدی ﻣﺘﻀﺎد دارد .زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶازاﻧﺪازه
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارد .ﺧﻼﺻﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﮐﺪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ﺧﻄﺎی ﮐﻤﺘﺮی
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺨﺘﺼﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺮهوری را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

 .2ﻣﺘﻦﺑﺎز اﺳﺖ
ﺷﺮﮐﺖ  JetBrainsاز ﺳﺎل  2012ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ را ﻣﺘﻦﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺘﻦﺑﺎز
دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد :اول اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ؛ دوم اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ
از ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

 .3ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد
ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺪتﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ
ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر رﺳﻤﯽ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ :اول آنﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ
اﯾﻦ زﺑﺎن وارد ﺷﻮد؛ دوم آنﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی در
زﺑﺎن ﺟﻮﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻧﺪروﯾﺪ
اﺳﺘﻮدﯾﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ وﯾﮋوال اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎ را ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺪﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

 .4ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ زﺑﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺤﻮی آن دردﺳﺮﻫﺎی زﺑﺎن ﺟﺎوا را ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺟﺎوا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ ﺑﻮده ،اﺳﮑﺎﻻ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺤﻮی  Cو  ++Cﭘﯿﭽﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻧﺪارد .در ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

 .5ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ،ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی اﺳﺖ
ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺮﻋﺖ آن را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﭘﺮوژه
ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ در ﮐﻤﺘﺮ از  10دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﺪه و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد .اﻧﺪروﯾﺪ  2.3ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  3.0ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎوا ،ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﮐﺪﻫﺎی اﯾﻦ زﺑﺎن را ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻄﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در زﺑﺎن ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎوا ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺎرﻫﺎ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 .6روﻧﺪ روﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻗﺎﺑﻞاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ  JetBrainsﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﮑﺴﺮی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﻮﮔﻞ ،ﻫﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ روی اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﻼشﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﺤﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزی اوﻟﯿﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﺮد ،ﺷﻬﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اراﺋﻪ
ﯾﮑﺴﺮی اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در آﯾﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ را ﻋﺎﯾﺪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮔﻮﮔﻞ از آن ﺟﻬﺖ از ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ آﯾﻨﺪه
درﺧﺸﺎﻧﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد )ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ( و ﻫﻢ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن Kotlin Android
 ،Extensionsﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  ،Ankoﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﻢ ﮐﺮدن زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺸﺎن از
آن دارﻧﺪ ﮐﻪ  JetBrainsﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻧﺪروﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

 .7ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻤﺎ را ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﺪرن ﺗﺎ ﭼﻪ
اﻧﺪازه ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎری را ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﮑﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آنﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻋﻤﺮ زﺑﺎن ﺟﺎوا ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﭼﻨﺪان درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺎوا ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮزهﻫﺎ ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻮده و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن از آن ﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ روی
ﮐﺎر او ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺗﻔﮑﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎﺣﺚ )زﺑﺎنﻫﺎی( ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮوﯾﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ و رزوﻣﻪﮐﺎری
ﺧﻮد ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ را درج ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

 .8اﯾﻤﻦﺗﺮ از ﺟﺎوا اﺳﺖ
ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﺎوا اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه زﺑﺎن ﺟﺎوا ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
در ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭘﺮوژهﻫﺎ زﻣﺎنﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻬﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺑﺴﯿﺎری
از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری در ﺟﺎوا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن داد در ﺑﯿﺸﺘﺮ از 90
درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺧﻄﺎﻫﺎی رخ داده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎوا از ﻧﻮع  Null Pointer Exceptionﻫﺴﺘﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺑﻪرو ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .در ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻬﯽ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ )؟( ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ
اﯾﻦ  18ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﻮﺗﺎهﺳﺎزی ﮐﺪﻫﺎی ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﭼﺮا ﺟﺎذﺑﻪ ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺪ؟
ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ راﻫﮑﺎری
ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺳﺎده و ﺑﻬﺘﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی روی ﺧﻮشﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﮔﻮﮔﻞ از اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی در آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪروﯾﺪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﺎده ﺷﻮد .ﺳﻬﻮﻟﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ وﻗﺖ زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﮏ
ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،ﮔﻮﮔﻞ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮ ﺟﺎوا ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺎوا در
ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻟﮕﻮی ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﺘﻦﺑﺎز ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

1397  دى26

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
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